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Ανακοίνωση με “αιχμές” από τηνΑνακοίνωση με “αιχμές” από την
παράταξη του κ. Τύμπαπαράταξη του κ. Τύμπα

“Επίθεση” αγέλης αγριόχοιρων“Επίθεση” αγέλης αγριόχοιρων

σε χωράφια της Επαρχίαςσε χωράφια της Επαρχίας

Ικανοποιημένοι παραγωγοίΙκανοποιημένοι παραγωγοί

και αγρότες από τα και αγρότες από τα 

πορίσματα για το χαλάζιπορίσματα για το χαλάζι

Δήμος, Εμπορικός και Επιμελητήριο μεΔήμος, Εμπορικός και Επιμελητήριο με

κοινό σκοπό την ανάπτυξηκοινό σκοπό την ανάπτυξη



Ο
ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

διοργανώνει την

Τετάρτη 20/5 στην

πλατεία δημαρχείου από

τις 9:00 πμ έως τις 13.00

μμ αιμοδοσία σε

συνεργασία με τον

Αιμοδοτικό Σύλλογο

επαρχίας Φαρσάλων στα

πλαίσια της πανελλήνιας

δράσης

“Όλοι μαζί μπορούμε”. 

Σε κοινή τους δήλωση ο

Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

κ. Χρήστος Μπασαγιάννης

και η Πρόεδρος του

Αιμοδοτικού Συλλόγου κ.

Σούλα Λούκουτου τόνισαν

τα εξής: 

“Ο Κορωνοιός μας ανάγκα-

σε να μένουμε να

σπίτι,όμως κάποιες ανά-

γκες δεν έχουν αλλάξει.

Κάθε μέρα τα αποθέματα

αίματος μειώνονται.

Ο Δήμος Φαρσάλων και ο

Αιμοδοτικός Σύλλογος ενώ-

νουμε τις δυνάμεις μας μαζί

με φορείς και το “Όλοι μαζί

μπορούμε” για να καλύψου-

με τις μεγάλες ανάγκες που

έχουν προκύψει.

Καλούμε όλους τους πολί-

τες να συμμετέχουν ενεργά

ως εθελοντές σε αυτή την

δράση αλληλεγγύης προς

τον συνάνθρωπο.”

Α
πολύμανση

πραγματοποιήθηκε

στην μουσική

σχολή του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

ενόψει της

επανεκκίνησης των

μαθημάτων την Δευτέρα

18/5.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος
του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος
Μπασαγιαννης τόνισε τα
εξής:
«Προχωρήσαμε σε απολύ-
μανση όλων των χώρων
καθώς και των μουσικών
οργάνων της σχολής, αφού
πρώτα έγινε καθαρισμός
από την αρμόδια υπηρεσία,
ώστε η σχολή να είναι έτοι-
μη να υποδεχτεί τους μαθη-
τές τηρώντας όλα τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα που
ορίζει το υπουργείο
Πολιτισμού.
Τα μαθήματα θα γίνονται
μόνο σε ατομικό επίπεδο
και για   ηλικίες από 11
ετών και άνω. Για τις μικρό-
τερες ηλικίες θα υπάρξει
σχετική ανακοίνωση».
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 20/5/2020 
Συννεφιά 19/30c

Τρίτη 19/5/2020
Συννεφιά 19/31c

Πέμπτη 21/5/2020
Πιθανότητα Βροχής, θερμοκρασία 16/24c

Παρασκευή 22/5/2020
Πιθανότητα Βροχής 16/22c

Σαββάτο 23/5/2020
Βροχή 12/19c

Κυριακή 21/5/2020 
Συννεφιά 12/21c

Δευτέρα 22/5/2020
Συννεφιά 11/23c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,
με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή
δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -
με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -
λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -
γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος
2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -
σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

““Όλοι μαζί μπορούμε” ΑιμοδοτικόςΌλοι μαζί μπορούμε” Αιμοδοτικός

και ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. διοργανώνουν και ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. διοργανώνουν 

εθελοντική αιμοδοσίαεθελοντική αιμοδοσία

Απολύμανση στην Μουσική ΣχολήΑπολύμανση στην Μουσική Σχολή

– Ξεκινούν τα μαθήματα– Ξεκινούν τα μαθήματα

Τ
ην τροποποίηση του

προγράμματος

προπληρωμής των

συντάξεων του μηνός

Ιουνίου 2020 αποφάσισε το

διοικητικό συμβούλιο του

Ηλεκτρονικού Εθνικού

Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για

την ασφαλέστερη

εξυπηρέτηση των

συνταξιούχων και την

αποφυγή συνωστισμού

στα τραπεζικά καταστήματα

και στα ΑΤΜ, λόγω του

κορονοϊού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση:
Οι συντάξεις των μισθωτών,
δηλαδή των συνταξιούχων
που προέρχονται από το τ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΕΤΑΤ, τράπεζες
και ΟΤΕ, θα καταβληθούν:
– Στις 22 Μαΐου 2020, ημέρα
Παρασκευή, για τους συντα-
ξιούχους που το ΑΜΚΑ τους
λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
– Στις 25 Μαΐου 2020, ημέρα
Δευτέρα, για τους συνταξιού-
χους που το ΑΜΚΑ τους

λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Οι συντάξεις των μη μισθω-
τών, δηλαδή των συνταξιού-
χων που προέρχονται από
τους τέως φορείς ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, θα καταβλη-
θούν στις 27 Μαΐου 2020,
ημέρα Τετάρτη.
Οι συντάξεις του Δημοσίου,
του τ. ΝΑΤ, του τ. ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ και της ΔΕΗ, θα κατα-
βληθούν στις 29 Μαΐου 2020,
ημέρα Παρασκευή.

Αυτές είναι οι ημερομηνίες Αυτές είναι οι ημερομηνίες 

πληρωμής των συντάξεων Ιουνίουπληρωμής των συντάξεων Ιουνίου



Σ
ύσκεψη με στόχο την

μέγιστη δυνατή

ετοιμότητα ενόψει

της νέας αντιπυρικής

περιόδου στην επαρχία

Φαρσάλων,

πραγματοποιήθηκε στην

αίθουσα συνεδριάσεων του

δημοτικού συμβουλίου του

Δήμου Φαρσάλων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, ο πρόε-

δρος του Δημοτικού

Συμβουλίου και εντεταλμένος

σύμβουλος Πολιτικής

Προστασίας κ. Κωνσταντίνος

Δαμιανός, ο αντιδήμαρχος

Τεχνικών Έργων κ. Νίκος

Γκατζόγιας, ο διοικητής του

1ου Πυροσβεστικού Σταθμού

Λάρισας κ. Λάμπρος Κίτσιος,

ο προϊστάμενος του

Πυροσβεστικού Κλιμακίου

Φαρσάλων κ. Θεόδωρος

Σταφύλης και ο διοικητής του

Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων κ. Θωμάς

Γκούτας.

Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν

όλες οι παράμετροι αντιπυρι-

κής ασφαλείας στις οποίες

εμπλέκεται ο δήμος

Φαρσάλων, όπως οι αντιπυ-

ρικές ζώνες και τα σημεία του

αγροτικού δικτύου στα οποία

πρέπει να γίνει διάνοιξη ώστε

να διευκολυνθεί σε περίπτω-

ση ανάγκης, η διέλευση των

πυροσβεστικών οχημάτων.

Ειδική μνεία έγινε και για το

αλσύλλιο των Φαρσάλων και

για την ετοιμότητα του δικτύ-

ου πυρόσβεσης εντός αυτού.

«Είχαμε μία άκρως εποικοδο-

μητική σύσκεψη με όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς

ενόψει του καλοκαιριού και

των αναγκών της αντιπυρι-

κής προστασίας. Γνωρίζουμε

τις αντικειμενικές δυσκολίες

που αντιμετωπίζει τόσο το

Πυροσβεστικό μας Κλιμάκιο,

όσο και γενικότερα η

Υπηρεσία και στο πλαίσιο

αυτό διοχετεύουμε όλες τις

υπάρχουσες δυνάμεις του

δήμου, στην ενίσχυση της

ζωτικής σημασίας αυτής προ-

σπάθειας, που γίνεται κάθε

χρόνο» τόνισε μετά το πέρας

της σύσκεψης ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Από την πλευρά του, ο πρόε-

δρος του Δημοτικού

Συμβουλίου και εντεταλμένος

σύμβουλος Πολιτικής

Προστασίας κ. Κωνσταντίνος

Δαμιανός τόνισε πως «περαι-

ώνονται όλες οι διαδικασίες

για τη φετινή αντιπυρική

προστασία. Βελτιώθηκαν

κάποιες εγκαταστάσεις και

επισκευάστηκαν όσες είχαν

πρόβλημα. Αναμένουμε

σύντομα και τις προσλήψεις

για την δασοπροστασία».
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Σε εγρήγορση Δήμος και ΠυροσβεστικήΣε εγρήγορση Δήμος και Πυροσβεστική

Υπηρεσία για τη νέα αντιπυρική περίοδοΥπηρεσία για τη νέα αντιπυρική περίοδο



Ανακοίνωση με “αιχμές”

κατά της Δημοτικής Αρχής

εξέδωσε η Δημοτική

Παράταξη Ε.ΔΗ.Π. αναφο-

ρικά με την ανάπλαση της

Πλατείας Δημαρχείου.

Σε ανακοίνωση της δημοτι-
κής παράταξης Ε.ΔΗ.Π.
αναφέρονται τα εξής:
«Με αφορμή πρόσφατη
διαρροή σε δημότες από τα
πλέον επίσημα χείλη της
Δημοτικής Αρχής σχετικά με
την στάση της παράταξης
μας  στο θέμα της ανάπλα-
σης της κεντρικής πλατείας
των Φαρσάλων, οφείλουμε
να αποκαταστήσουμε την
αλήθεια προς γνώση των
δημοτών για ένα τόσο μεί-
ζονος σημασίας θέμα για
τον αστικό ιστό της πόλης
μας.
Στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς, λόγω της παν-
δημίας, την Τρίτη 28
Απριλίου η τοποθέτηση μας
ήταν σαφής και δεν χρίζει
καμίας παρερμηνείας.
Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της
ανάπλασης της κεντρικής
πλατείας, κάτι το οποίο
γνωρίζει η τοπική μας κοι-
νωνία, καθώς στο προεκλο-
γικό μας πρόγραμμα αλλά
και στην κεντρική μας ομι-
λία είχε εξέχουσα θέση η
συγκεκριμένη παρέμβαση.
Θεωρούμε την σημερινή

μορφή της πλατείας με το
γνωστό σε όλους μας σινικό
τείχος, ένα σιντριβάνι εστία
μολύνσεως και με τον ομη-
ρικό ήρωα Αχιλλέα σε μη
δεσπόζουσα θέση για την
ιστορία του τόπου μας,
εκτρωματικού χαρακτήρα
και άκρως αντιαισθητική.
Στη συγκεκριμένη συνεδρία-
ση πιστοί στις παραπάνω
αιτιάσεις μας ψηφίσαμε ναι
με την επιφύλαξη της στε-
νής παρακολούθησης του
συγκεκριμένου έργου και
της λεπτομερής ενημέρω-
σης όλου του Δημοτικού
Συμβουλίου. Η επιφύλαξη
μας αποσκοπεί στο να μην
επαναληφθούν τα λάθη του
παρελθόντος, κάτι το οποίο
κακώς και ευελπιστούμε όχι
εσκεμμένα δεν συμπεριλή-
φθηκε στα πρακτικά της
συνεδρίασης.  Σε συνέχεια
όλων των παραπάνω και με
αποκλειστικό γνώμονα την
σημασία που έχει για τους
δημότες η εικόνα της
κεντρικής πλατείας  προτεί-
ναμε την αναβολή συζήτη-
σης του εν λόγω θέματος,
καθώς δεν μπορεί να λαμ-
βάνετε απόφαση για ένα
τόσο σοβαρό θέμα σε συμ-
βούλιο δια περί φοράς
(τηλεφωνικά).
 Κύριε Εσκίογλου είναι του-
λάχιστον θεσμικό ατόπημα
να παραπληροφορείται
τους δημότες. Η λεκτική

σας αναφορά ότι η παράτα-
ξη μας είναι κατά της ανά-
πλασης της κεντρικής πλα-
τείας είναι ψευδής και πολι-
τικά ανεπίτρεπτη.Αν βρί-
σκατε λίγο χρόνο για την
άσκηση των καθηκόντων
σας και διαβάζατε ακόμα
και αυτό το κακογραμμένο
πρακτικό της συνεδρίασης
θα το διαπιστώνατε και
μονός σας. Είναι η πρώτη
και τελευταία φορά που
αναγκαζόμαστε να σας
διορθώσουμε  δημοσιοποι-
ώντας τις ανακρίβειες  σας
και την διασπορά ψευδών
ειδήσεων. Την επόμενη
φορά το λόγο θα έχουν τα
αρμόδια όργανα. Και ο
μόνος λόγος που το κάνου-
με είναι σεβόμενοι τους
Δημότες.
 Όποια παράταξη  δεν υιο-
θετεί την πρόταση σας δεν
σημαίνει ότι αντιτίθεται στην
υλοποίηση σημαντικών
έργων για τον τόπο μας.
Εκτός βέβαια αν διεκδικείται
το αλάθητο και έχετε την
εσφαλμένη εντύπωση ότι
θα έχετε λευκή επιταγή. Για
το λόγο αυτό θα ζητήσουμε
στην επόμενη προγραμμα-
τισμένη   συνεδρίαση του
Δημοτικού συμβουλίου
μέσω τηλεδιάσκεψης την
Τρίτη 19/5 την σύσταση
δια-παραταξιακής επιτρο-
πής για το θέμα της ανά-
πλασης της κεντρικής πλα-

τείας. Η σύνθεση ιδεών και
προτάσεων πηγαίνει έναν
τόπο μπροστά. Με λύπη
μας σας παρακολουθούμε
να ακολουθείται έναν δρόμο
διαφορετικό μεταξύ συγγε-
νών, κολλητών και κομματι-
κών φίλων. Ουδέποτε από
την στιγμή της εκλογής σας
και ενώ είχατε αρκετό πολι-
τικό χρόνο (3 μήνες μέχρι
να αναλάβετε) καλέσατε για
ανταλλαγή απόψεων και
γόνιμο διάλογο καμία
Δημοτική Παράταξη και
κανένα Δημοτικό Σύμβουλο.
Κύριε Εσκίογλου η εμπιστο-
σύνη προς το θεσμικό πρό-
σωπο του Δημάρχου κερδί-
ζετε με πράξεις και όχι με
λόγια. Το πρόβλημα σας
δεν είναι αριθμητικό όντας
Δήμαρχος με μία δημοτική
ομάδα μειοψηφίας στο
δημοτικό συμβούλιο αλλά
διοικητικό. Τα συνεχώς διο-
γκούμενα προβλήματα της
επαρχίας μας χρειάζονται
λύσεις, προτάσεις, συγκλί-
σεις και κοινή προσπάθεια
όλων μας και όχι δύο επι-
πλέον συμβούλους στην
παράταξη σας».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΥΜΠΑΣ
– ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΝΩΤΙ-
ΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩ-
ΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΒΡΟΣ –
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ανακοίνωση με “αιχμές” από την παράταξηΑνακοίνωση με “αιχμές” από την παράταξη

του κ. Κώστα Τύμπα, σχετικά με τηντου κ. Κώστα Τύμπα, σχετικά με την

ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Φαρσάλωνανάπλαση της κεντρικής πλατείας Φαρσάλων



Σ
την διαμόρφωση μίας

κοινής γραμμής

πλεύσης με στόχο την

στήριξη της τοπικής

αγοράς λόγω και της

πανδημίας, στόχευσε η

τηλεδιάσκεψη που

πραγματοποιήθηκε μεταξύ

του Δημάρχου Φαρσάλων

κ. Μάκη Εσκίογλου, του

προέδρου του Εμπορικού

Επιμελητηρίου Λάρισας κ.

Σωτήρη Γιαννακόπουλου

και του προέδρου του

Εμπορικού Συλλόγου

Φαρσάλων κ. Γιώργου

Πιτσάβα.

Η πρωτοβουλία του

Δημάρχου Φαρσάλων απο-

σκοπούσε στην αποτύπωση

της τωρινής εικόνας της αγο-

ράς από τους ίδιους τους

εκπροσώπους της, αλλά και

στη κατάθεση προτάσεων

που θα μπορούσαν να συν-

δράμουν στην τόνωση της

επιχειρηματικότητας στην

επαρχία Φαρσάλων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.

Εσκίογλου ανέφερε αναλυτι-

κά τα μέτρα οικονομικής ανα-

κούφισης για τους πληγέντες

επαγγελματίες, που έλαβε

ομόφωνα το δημοτικό συμ-

βούλιο, ενώ ακολούθησε μία

συζήτηση που για περισσότε-

ρο από μιάμιση ώρα, έφερε

στο τραπέζι του διαλόγου

προτάσεις, σκέψεις και ιδέες

που μπορούν να βελτιώσουν

την αρνητική εικόνα που έχει

δημιουργήσει η σχεδόν δίμη-

νη καραντίνα.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η

λήψη βραχυπρόθεσμων

μέτρων όπως για παράδειγ-

μα περαιτέρω οικονομικά

μέτρα (εφόσον αυτό κριθεί

αναγκαίο και είναι στις δυνα-

τότητες του Δήμου), η ανάγκη

εξεύρεσης περισσότερων

θέσεων πάρκινγκ στο εμπο-

ρικό κέντρο των Φαρσάλων,

αλλά και μεσοπρόθεσμων

που επικεντρώθηκαν στην

ανάγκη δημιουργίας ενός

επιχειρηματικού master plan

για την ανάπτυξη της περιο-

χής, με τη συνδρομή όλων

των εμπλεκομένωνφορέων.

Υπό αυτό το πρίσμα, συζητή-

θηκε το ενδεχόμενο – μόλις

το επιτρέψουν οι συνθήκες –

της διεξαγωγής ενός ειδικού

συνεδρίου στα Φάρσαλα,

όπου έγκριτοι επιστήμονες

και εκπρόσωποι φορέων και

παραγωγικών κλάδων θα

συνδιαμορφώσουν τον οδικό

χάρτη για την ανάπτυξη της

επιχειρηματικότητας.

Επιπρόσθετα, ο κ. Εσκίογλου

αναφέρθηκε σε δύο σημαντι-

κά θέματα υποδομής που

αφορούν την περιοχή και

σχετίζονται άμεσα με την

ανάπτυξή της, που είναι η

εκκίνηση του νέου δρόμου

Λάρισας – Φαρσάλων μετά

την ευχάριστη εξέλιξη της

ανάληψης του έργου από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας και η

οριστική διευθέτηση του

υδρευτικού η οποία έχει ανα-

κοινωθεί επίσημα από τον

ίδιο τον υπουργό

Εσωτερικών κ. Τάκη

Θεοδωρικάκο το περασμένο

Φθινόπωρο. Ιδιαίτερο ενδια-

φέρον επίσης έδειξαν οι

συνομιλητές στην αναζήτηση

πόρων χρηματοδότησης για

την ανάδειξη περιοχών φυσι-

κού κάλους όπως ο Ενιπέας.

Συμφωνήθηκε τέλος, οι επα-

φές μεταξύ των τριών πλευ-

ρών να αποκτήσουν τακτικό-

τερο χαρακτήρα αλλά και να

διευρυνθούν με άλλους

εμπλεκόμενους φορείς.
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Τ
ις δραστηριότητες

και τους κανόνες

λειτουργίας των

οικονομικών φορέων που

επανεκκινούν από την,

Δευτέρα 18 Μαΐου, και την

Δευτέρα 25 Μαΐου,

ανακοίνωσε την Κυριακή

ο υφυπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων, Νίκος

Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα

18 Μαΐου επανεκκινεί το

λιανικό εμπόριο σε:

Εμπορικά καταστήματα

(malls),

εκπτωτικά χωριά και

εκπτωτικά καταστήματα

(outlets).

Επίσης, επανεκκινούν οι

υπηρεσίες:

Διαιτολογικών μονάδων.

Προσωπικής υγιεινής και

φροντίδας σώματος.

Στολισμού εκκλησιών, και

λοιπών αιθουσών

Υπηρεσίες που σχετίζονται

με την εκπαίδευση κατοικί-

διων ζώων συντροφιάς και

σχετικές δραστηριότητες

καθώς και

Οι βοτανικοί και ζωολογικοί

κήποι και οι φυσικοί βιότο-

ποι.

Όλοι αυτοί οι οικονομικοί

φορείς επαναλειτουργούν

με συγκεκριμένους κανόνες

λειτουργίας. Για τα εμπορι-

κά καταστήματα (malls), τα

εκπτωτικά χωριά και τα

εκπτωτικά καταστήματα

(outlets) ισχύουν τα εξής:

Ορίζεται μέγιστος επιτρεπό-

μενος αριθμός πελάτων

εντός του εμπορικού

κέντρου σύμφωνα με τη

σχέση του ενός (1) πελάτη

ανά 20 τ.μ. επιφάνειας

κυρίως χώρου της εγκατά-

στασης

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος

αριθμός ατόμων (εργαζόμε-

νοι και πελάτες) εντός των

εμπορικών καταστημάτων

υπολογίζεται σύμφωνα με

τον κανόνα που είναι σε

ισχύ για τα καταστήματα

του λιανικού εμπορίου.

Η ώρα έναρξης λειτουργίας

τους ορίζεται στις 10 πμ.

Ισχύει η υποχρεωτική από-

σταση 1.5 μέτρου μεταξύ

ατόμων.

Συνιστάται η χρήση μάσκας

προστασίας από το προ-

σωπικό και τους πελάτες

στον κοινόχρηστο χώρο,

ενώ εντός των καταστημά-

των είναι υποχρεωτική η

χρήση μάσκας τόσο για το

προσωπικό όσο και για

τους πελάτες.

Επίσης, συνιστάται η μη

χρήση ανελκυστήρων. Σε

περίπτωση ανάγκης χρή-

σης, το επιτρεπόμενο όριο

πληρότητας είναι το 40%.

Αν υπάρχουν κυλιόμενες

κλίμακες, επιτρέπεται η

χρήση του ανελκυστήρα

μόνο σε άτομα με αναπη-

ρία, ηλικιωμένους και για

την τροφοδοσία του κατα-

στήματος.

Για τις υπηρεσίες διαιτολο-

γικών μονάδων και προσω-

πικής υγιεινής και φροντί-

δας σώματος:

Ισχύει ο κανόνας πυκνότη-

τας πληθυσμού όπως των

επιχειρήσεων παροχής

υπηρεσιών και το διευρυμέ-

νο ωράριο λειτουργίας από

τις 7:00 πμ.

Τηρείται απόσταση δύο (2)

μέτρων μεταξύ των θέσεων

εργασίας.

Επιτρέπεται η παρουσία

πελατών μόνο κατόπιν

ραντεβού

Είναι υποχρεωτική η χρήση

μάσκας προστασίας και

γαντιών μιας χρήσης για το

προσωπικό.

Τέλος, για τα ζωολογικά

πάρκα και τους βοτανικούς

κήπους ισχύουν τα εξής:

Ελάχιστη απόσταση 2

μέτρων, ισχυρή σύσταση

για χρήση μη ιατρικής

μάσκας προστασίας και δεν

επιτρέπονται οι παραστά-

σεις.

Τι και πώς ξεκινά από 25

Μαΐου

Σύμφωνα με τον κ.

Παπαθανάση, κατά το 4ο

στάδιο επαναφοράς, δηλα-

δή τη Δευτέρα 25 Μαΐου

εκκινούν με συγκεκριμένους

κανόνες λειτουργίας τους:

οι δραστηριότητες υπηρε-

σιών εστιατορίων και κινη-

τών μονάδων εστίασης

οι δραστηριότητες παροχής

ποτών και

οι υπηρεσίες πίστας καρτ.

Τα καταστήματα υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος μπο-

ρούν να λειτουργούν στον

εξωτερικό και τον εσωτερικό

τους χώρο υπό ορισμένες

προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

Η αναλογία που ισχύει είναι

ένας (1) πελάτης ανά δύο

(2) τ.μ. συνολικής ωφέλιμης

επιτρεπόμενης επιφάνειας

λειτουργίας.

Η συνολική ωφέλιμη επιτρε-

πόμενη επιφάνεια λειτουρ-

γίας προκύπτει από το

άθροισμα του εμβαδού της

υπαίθριας επιφάνειας και

της εσωτερικής ημιυπαί-

θριας επιφάνειας κυρίως

χώρου.

Η υπαίθρια επιφάνεια είναι

το εμβαδόν της επιφάνειας

εκτός του φυσικού καταστή-

ματος ενώ η εσωτερική

ημιυπαίθρια επιφάνεια είναι

η επιφάνεια εντός του κατα-

στήματος που δύναται να

αναπτυχθούν τραπεζοκαθί-

σματα.

Η δυνατότητα της χρήσης

της εσωτερικής ημιυπαί-

θριας επιφάνειας  προκύ-

πτει όταν υφίσταται πλευρά

ή πλευρές του χώρου με

άνοιγμα σε επαφή με υπαί-

θριο εξωτερικό χώρο ή

αίθριο.

Ανάλογα με το άνοιγμα της

πλευράς δύναται να χρησι-

μοποιηθεί σε βάθος ο

χώρος σε ποσοστό από

80% έως 160% του πλά-

τους του ανοίγματος.

Καθορίζεται ως ελάχιστη

απόσταση μεταξύ των τρα-

πεζιών σύμφωνα με την

διάταξη των καθισμάτων

από 0,70 εκ έως 1,70 εκ

Μέγιστος επιτρεπόμενος

αριθμός καθήμενων σε τρα-

πέζι τα έξι (6) άτομα. Δεν

υφίσταται όριο σε περίπτω-

ση οικογένειας με ανήλικα

τέκνα.

Τέλος, υφίσταται ανάλογα

με τη θέση εργασίας του

προσωπικού υποχρέωση

χρήσης μάσκας ή ασπίδας

προσώπου ενώ ισχύει

σύσταση και για τους πελά-

τες.

Όπως είπε ο κ.

Παπαθανάσης, η Γενική

Γραμματεία Εμπορίου και

Προστασίας Καταναλωτή,

από την αρχή της κρίσης

έως σήμερα έχει πραγματο-

ποιήσει 8.828 ελέγχους,

επιβάλλοντας κυρώσεις για

αισχροκέρδεια και μη τήρη-

ση των κανόνων λειτουρ-

γίας.

Ο ίδιος σημείωσε πως στα

τέσσερα στάδια επανεκκίνη-

σης της οικονομίας, από τις

4 Μαΐου έως και τις 25

Μαΐου, επιστρέφουν σε λει-

τουργία 197.000 επιχειρή-

σεις, δηλαδή το 65% των

επιχειρήσεων που ήταν σε

αναστολή λειτουργίας.

Επανέρχονται στην εργασία

τους 532.000 εργαζόμενοι

των επιχειρήσεων που επα-

ναλειτουργούν, που αντι-

στοιχεί στο 77% των εργα-

ζομένων του συνόλου των

επιχειρήσεων που είχαν

τεθεί σε αναστολή.

«Στις 4 και στις 11 Μαΐου

έγιναν σημαντικά βήματα.

Οι εργαζόμενοι και οι επαγ-

γελματίες απέδειξαν τη

δύναμη, την αποφασιστικό-

τητα και την προσήλωσή

τους στο κοινό μας στόχο,

να θωρακίσουμε τη δημό-

σια υγεία, να διαφυλάξουμε

τις θέσεις εργασίας και να

επιταχύνουμε  την επιστρο-

φή της οικονομίας μας στην

κανονικότητα.

Είμαστε σε ανηφορικό

δρόμο, αλλά προχωράμε με

καλά μελετημένο σχέδιο και

σταθερά βήματα.

Ακολουθούμε πιστά τις οδη-

γίες των ειδικών επιστημό-

νων διότι ο κίνδυνος δεν

έχει ακόμα ξεπεραστεί.

Συνεχίζουμε στο τρίτο και

στο τέταρτο βήμα επανεκκί-

νησης της οικονομίας μας

όπως και στα δύο προη-

γούμενα. Τηρούμε τους

κανόνες και κρατάμε ψηλά

το αίσθημα της ατομική μας

ευθύνης. Είναι συνταγή επι-

τυχίας και όλες και όλοι

μαζί, ενωμένοι,  το έχουμε

αποδείξει» τόνισε ο κ.

Παπαθανάσης.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις-υπηρεσίες Πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις-υπηρεσίες 

που επαναλειτουργούν στις 18 και 25 Μαΐουπου επαναλειτουργούν στις 18 και 25 Μαΐου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες για επο-
χιακή απασχόληση σε εργοστάσιο κονσερ-
βοποιίας. 
Πληροφορίες : Nefeli Travel
Τηλ. Επικ.: 6974049136, 6942689711,
6974092079



Π
ριν καλά καλά

ξεκινήσει η

αγροτική χρονιά

είχαμε τις πρώτες ζημιές

από εξωγενείς

παραγόντες και

συγκεκριμένα από αγέλη

αγριογούρουνων που

έκαναν επίσκεψη σε

χωράφια στα Βρυσιά

Φαρσάλων.

Δεν είναι φυσικά η πρώτη

φορά που τα αγριογούρου-

να επισκέπτονται χωράφια

στην συγκεκριμένη περιοχή

ή στην Επαρχία Φαρσάλων

καθώς τα Βρυσιά συγκεκρι-

μένα δείχνουν να είναι από

τις αγαπημένες τους περιο-

χές.

Επι σειρά ετών δημιουρ-

γούν τεράστια προβλήματα

σε χωράφια καταστρέφο-

ντας σοδειές και πολλά

αγροτικά εργαλεία όπως

λάστιχα, βάνες ποτίσματος

και άλλα.

Οι αγρότες βρίσκονται σε

απόγνωση και δεν ξέρουν

πώς να αντιδράσουν,

καθώς βρίσκονται για

ακόμη μια φορά μπροστά

σε έναν “εφιάλτη”.

Τα ζώα κυκλοφορούν ανε-

νόχλητα μέσα στις φυτείες

ενώ δεν έχει ληφθεί κανένα

μέτρο για τις σοδειές των

παραγωγών που κινδυνεύ-

ουν. 

Οι αγρότες απαγορεύεται

να κυνηγήσουν τα αγριο-

γούρουνα καθώς υπάρχουν

σαφείς δεσμευτικές οδηγίες

και από την Ελληνική πολι-

τεία και από την ΕΕ, με

αποτέλεσμα να μην γνωρί-

ζουν πώς να προστατεύ-

σουν τις καλλιέργειές τους.

Τελείως απροστάτευτοι,

δηλώνουν οι αγρότες τονί-

ζοντας ότι το κράτος εδώ

και χρόνια είναι ανύπαρκτο

και όσα μέτρα ακούγονται

ότι λαμβάνονται, τα αποτε-

λέσματά τους δεν φαίνονται

ούτε στο ελάχιστο στην

καθημερινότητα.

Έ
να βήμα πιο

κοντά στην

πληρωμή της

αποζημίωσης είναι οι

αγρότες και οι παραγωγοί

της Επαρχίας Φαρσάλων

που υπέστησαν μεγάλες

ζημιές το περασμένο

καλοκαίρι μετά την

χαλαζόπτωση που

κατέστρεψε εκατοντάδες

στρέμματα κυρίως στα

χωριά του Σταυρού, του

Αγίου Γεωργίου και του

Κατωχωρίου με τους

παραγωγούς και τους

αγρότες βάμβακος να

είναι αυτοί που

υπέστησαν τις

μεγαλύτερες ζημιές,

βλέποντας τις σοδειές

τους να καταστρέφονται.

Μετά την εξαγγελία για
πληρωμές μέχρι το τέλος
του τρέχοντος μήνα τις
οποίες είχαμε την περασμέ-
νη εβδομάδα, πλέον έχουν
εκδοθεί και πορίσματα
βάση της εξατομίκευσης της
ζημίας που είχε γίνει από
τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ
Λάρισας.
Πλέον ο κάθε αγρότης με
τους προσωπικούς του
κωδικούς στην εφαρμογή
Taxis Net μπορεί να δει το

ύψος της αποζημίωσης που
δικαιούται γεγονός που
ανοίγει τον δρόμο για την
αποζημίωση των δικαιού-
χων το αμέσως επόμενο
διάστημα.
Παραγωγοί και αγρότες
είναι σε μεγάλο ποσοστό
ικανοποιημένοι με το ύψος
των αποζημιώσεων που
αναμένεται να λάβουν.
Πλέον μένει το τελευταίο και
απόλυτα σημαντικό βήμα,
όλες οι εξαγγελίες που
έχουν ανακοινωθεί να
γίνουν πράξη και να πλη-
ρωθούν οι παραγωγοί και
οι αγρότες.

Π
ρόχειρα φράγματα

στους ποταμούς

Πηνειό και Ενιπέα

κατασκευάζει  η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το επόμενο διάστημα ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός υπο-
γράφει τη σύμβαση δύο
έργων συνολικού προϋπο-
λογισμού  348.000 ευρώ με
τα οποία διασφαλίζεται η
επάρκεια νερού για την
άρδευση 70.000 στρεμμά-
των κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες. Τα φράγματα
πρόκειται να  κατασκευα-
στούν:στον Πηνειό  ποταμό,
στις θέσεις του 5ου
Αντλιοστασίου Ομολίου –

Παλαιόπυργου, με έργο
248.000 ευρώ  και
σε παραποτάμιες θέσεις
του Ενιπέα ποταμού, στην
περιοχή Καστρακίου
Φαρσάλων, με έργο
100.000 ευρώ.
Με την κατασκευή των
φραγμάτων δίνεται η δυνα-
τότητα αποταμίευσης ποσό-
τητας νερού, η οποία θα
χρησιμοποιηθεί κατά την
περίοδο αιχμής των αρδεύ-
σεων και σε περιπτώσεις
λειψυδρίας.
«Με σχέδιο και προγραμ-
ματισμό καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια
για την έμπρακτη στήριξη
της παραγωγής και της

δύσκολης καθημερινότητας
του αγροτικού κόσμου»
δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός. «Παρά τις
δυσκολίες που δημιούργη-
σε στη λειτουργία των υπη-
ρεσιών της Περιφέρειας
Θεσσαλίας η κρίση του
Covid-19, εμείς, αναπρο-
σαρμόζοντας τη στρατηγική
μας και στηριζόμενοι στους
εργαζόμενους της προσφο-
ράς στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας, δεν σταματήσα-
με να εξυπηρετούμε τους
συμπολίτες μας. Με τα
πρόχειρα φράγματα που
κατασκευάζουμε σε Ομόλιο-
Παλαιόπυργο και στο
Καστράκι Φαρσάλων  αξιο-
ποιούμε τα επιφανειακά
ύδατα και αυξάνουμε σημα-
ντικά τη δυνατότητα αποτα-
μίευσης νερού. Στηρίζουμε
έμπρακτα τον κόσμο της
παραγωγής με έργα που
ενισχύουν την παραγωγική
διαδικασία και μειώνουν το
κόστος παραγωγής» προ-
σθέτει ο Περιφερειάρχης.
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Ξεκίνησε ο “εφιάλτης” των αγροτών, πριν ξεκινήσει η αγροτική περίοδοςΞεκίνησε ο “εφιάλτης” των αγροτών, πριν ξεκινήσει η αγροτική περίοδος

“Επίθεση” αγέλης αγριόχοιρων σε χωράφια στα Βρυσιά“Επίθεση” αγέλης αγριόχοιρων σε χωράφια στα Βρυσιά

Ικανοποιημένοι παραγωγοί καιΙκανοποιημένοι παραγωγοί και

αγρότες από τα πορίσματα γιααγρότες από τα πορίσματα για

το χαλάζιτο χαλάζι

Φράγματα σε Πηνειό καιΦράγματα σε Πηνειό και

Ενιπέα για την άρδευσηΕνιπέα για την άρδευση

70.000 στρεμμάτων 70.000 στρεμμάτων 

κατασκευάζει η Περιφέρειακατασκευάζει η Περιφέρεια



Η
Επαρχία

Φαρσάλων είναι

μια αμιγώς

αγροτική Επαρχία και

κύριος “πνεύμονας” της

είναι οι αγρότες και οι

αγροτικές καλλιέργειες.

Ο Δήμος Φαρσάλων με επι-

κεφαλής τον Αντιδήμαρχο

Έργων κ. Νικόλαο

Γκατζόγια σε συνεργασία με

τους προέδρους των ΤΚ

της Επαρχίας Φαρσάλων

ολοκληρώνει εντός της

ερχόμενης εβδομάδος, τις

εργασίες αποκατάστασης

αγροτικής οδοποιίας στις

τέσσερις δημοτικές ενότητες

του δήμου Φαρσάλων, ενό-

ψει της εντατικοποίησης της

καλλιεργητικής περιόδου.

Τρία συνεργεία του δήμου

με τα απαιτούμενα χωμα-

τουργικά μηχανήματα, δού-

λεψαν “πυρετωδώς” με

σκοπό να είναι όλοι οι

αγροτικοί δρόμοι σε όλο τον

Δήμο Φαρσάλων στην

καλύτερη δυνατή κατάστα-

ση για την καλύτερη ασφά-

λεια και εξυπηρέτηση των

αγροτών και των μηχανημά-

των τους καθώς οι αγροτι-

κές εργασίες κορυφώνο-

νται.

Πλέον έχουν απομείνει

μόνο τα χωριά του

Θετιδίου, του Άνω και Κάτω

Δασολόφου και της

Ρευματίας ώστε να ολοκλη-

ρωθούν οι εργασίες αγροτι-

κής οδοποιίας σε όλη την

Επαρχία Φαρσάλων.

Επίσης ελέγχονται και οι

αντιπυρικές ζώνες που

έχουν τεθεί για την καλύτε-

ρη δυνατή ασφάλεια και

στον τομέα των πυρκαγιών

που έχει “βασανίσει” αρκετά

την Επαρχία Φαρσάλων

εδώ και πολλά χρόνια.

Ο
ικολογική και

περιβαλλοντική

ρύπανση

παρατηρείται το τελευταίο

χρονικό διάστημα στον

ποταμό Ενιπέα και στα

Πυργάκια Φαρσάλων.

Όπως θα δείτε και στις

φωτογραφίες που τραβή-

χτηκαν από κατοίκους, ασυ-

νείδητοι πολίτες πετάνε

δίπλα και μέσα στη κοίτη

του ποταμού διάφορα

σκουπίδια, όπως συσκευα-

σίες φυτοφαρμάκων, παλιά

αντικείμενα, και διάφορα

άλλα σκουπίδια.

Η κοινότητα Μεγάλου

Ευυδρίου κατόπιν συνεν-

νόησης με το Δήμο

Φαρσάλων, απέστειλε επι-

στολή στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας, ενημερώνοντας

το αρμόδιο τμήμα για το

συγκεκριμένο θέμα, ζητώ-

ντας να γίνουν όλες οι απα-

ραίτητες ενέργειες για να

αποφευχθεί οποιαδήποτε

περιβαλλοντολογική κατα-

στροφή στην περιοχή.

Κάτοικοι και κοινότητα είναι

ενοχλημένοι με τους ασυ-

νείδητους και όπως δηλώ-

νουν, θα προσπαθήσουν

να βάλουν ένα τέλος στη

ρύπανση και στην μόλυνση

του ποταμού, δείχνοντας

μηδενική ανοχή σε παρό-

μοιες πράξεις για τον οποι-

οδήποτε, προστατεύοντας

το ποτάμι και την περιοχή

τους.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ολοκληρώνονται τα έργα αγροτικής οδοποιίας στην Επαρχία,Ολοκληρώνονται τα έργα αγροτικής οδοποιίας στην Επαρχία,

λίγο πριν την κορύφωση των αγροτικών εργασιώνλίγο πριν την κορύφωση των αγροτικών εργασιών

Κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου: Κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου: 

“Ας σεβαστούμε λίγο τη φύση”“Ας σεβαστούμε λίγο τη φύση”



Τ
ο γεγονός ότι

υπάρχουν

άνθρωποι με

μεράκι, ιδέες και

φιλοδοξίες στην Επαρχία

Φαρσάλων είναι κάτι

αδιαμφισβήτητο και

δεδομένα πολλοί από

αυτούς είχαν, έχουν και

θα συνεχίζουν να έχουν

ανάμειξη στα κοινά των

τόπων κατοικίας τους.

Η Επαρχία Φαρσάλων είναι

μια Επαρχία μεγάλη σε

έκταση με πάρα πολλά

χωριά κάτω από την σκέπη

της και απόλυτα αγροτική

περιοχή.

Το σύνολο των προέδρων

των ΤΚ Φαρσάλων μαζί με

τα συμβούλια τους είτε με

δικά τους μηχανήματα, είτε

μέσω συνεργείων συνεχί-

ζουν δυναμικά τον καθαρι-

σμό των αγριόχορτων τα

οποία έχουν κάνει την

εμφάνιση τους εδώ και έναν

μήνα περίπου.

Καθαρίζουν πυρετωδώς

πλατείες, παιδικές χαρές και

δρόμους τόσο εντός των

χωριών αλλά και περιφερει-

ακά με σκοπό και στόχο την

καλύτερη δυνατή εξυπηρέ-

τηση των πολιτών που δια-

μένουν στις κοινότητες που

έχουν εκλεγεί.

Τα μικρά αυτά πράγματα

είναι που κάνουν την διαφο-

ρά και δείχνουν την ποιότη-

τα αλλά και το μεράκι που

έχουν ορισμένοι άνθρωποι

για τον τόπο διαμονής τους.
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Στην “πρώτη γραμμή” οι περισσότεροιΣτην “πρώτη γραμμή” οι περισσότεροι

Πρόεδροι και τα συμβουλία Πρόεδροι και τα συμβουλία 

τους στις Τ.Κ. Φαρσάλωντους στις Τ.Κ. Φαρσάλων



Τ
ο “πράσινο φως”
στην κυβέρνηση
έδωσε η

Υγειονομική Επιτροπή
των ειδικών, από την
οποία ζητήθηκε να
εξετάσει το ενδεχόμενο
να ανοίξουν νωρίτερα και
συγκεκριμένα στις 25
Μαΐου τα καταστήματα
εστίασης, καφέ κλπ,
εφόσον φυσικά τα
επιδημιολογικά δεδομένα
της εξέλιξης της
πανδημίας το επιτρέπουν.
Έτσι, οι ιδιοκτήτες ετοιμάζο-
νται ήδη για το άνοιγμα των
καταστημάτων τους στις 25
του μήνα και όχι την 1η
Ιουνίου όπως αρχικά είχε
προγραμματιστεί.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία
δείχνει ότι όπου έχουμε
άνοιγμα της οικονομικής και
κοινωνικής δραστηριότητας
με οργανωμένο τρόπο και
με τήρηση των υγειονομι-
κών κανόνων, τα αποτελέ-
σματα είναι θετικά.
Η άρση των περιοριστικών
μέτρων που τέθηκαν σε
ισχύ για την αντιμετώπιση
της πανδημίας συνεχίζεται,

λαμβάνοντας πάντα υπόψη
τα επιδημιολογικά δεδομένα
και τη γνώμη των ειδικών
και τηρώντας όλα τα μέτρα
προστασίας της δημόσιας
υγείας, ώστε με σταδιακά,
αλλά σταθερά βήματα να
επιστρέψουμε σε μια νέα
καθημερινότητα.
Αυτές είναι οι ρυθμίσεις
για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε
κοινοχρήστους χώρους
Στόχος της κυβέρνησης και
του υπουργείο Εσωτερικών,
με τις ρυθμίσεις που προ-
βλέπει η τροπολογία, και θα
ισχύσουν έως 31
Δεκεμβρίου 2020, είναι ο
περιορισμός των επιπτώσε-
ων, στα καταστήματα εστία-
σης, από τα μέτρα που
έχουν επιβληθεί για την
αποτροπή της πανδημίας
του covid-19.
Με την τροπολογία αυτή,
δίνεται η δυνατότητα επέ-
κτασης, ατελώς, έως και
100% του κοινοχρήστου
χώρου που αναπτύσσονται
τραπεζοκαθίσματα, εφόσον
αυτό είναι δυνατόν και υπό
την προϋπόθεση της εξα-

σφάλισης ακώλυτης διέλευ-
σης των πεζών και των ατό-
μων με ειδικές ανάγκες.
Επίσης δίνεται η δυνατότη-
τα στους Δήμους, υπό προ-
ϋποθέσεις,  να πεζοδρο-
μούν για ορισμένες  ώρες ή
και ολόκληρη την ημέρα,
συγκεκριμένους δρόμους
προκειμένου να δώσουν
περισσότερο χώρο για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμά-
των σε καταστήματα εστία-
σης, ή να δημιουργούν δια-
δρόμους κίνησης πεζών,
ποδηλάτων  ή διαδρόμους
ήπιας κυκλοφορίας.
Σε περιπτώσεις παραβάσε-
ων, όπως επί παραδείγματι
αυθαίρετης κατάληψης κοι-
νόχρηστου χώρου, επιβάλ-
λονται πρόστιμα ίσα με το
ανάλογο τέλος του χώρου
της παράνομης χρήσης και
σε περίπτωση υποτροπής
έως και τρίμηνη αφαίρεση
της άδειας του καταστήμα-
τος.
Για τις περιπτώσεις των
καταστημάτων που δεν
είναι εφικτή η παραχώρηση
επί πλέον χώρου  δίνεται η
δυνατότητα στους Δήμους
να μειώνουν τα τέλη έως
και σε ποσοστό 50%.
Οι ρυθμίσεις που θα κατα-
τεθούν είναι οι εξής:
1. Έως 31.12.2020, με
απόφαση της αρμόδιας για
τη διαχείριση χρήσης κοινο-
χρήστου χώρου υπηρεσίας
του οικείου δήμου, υπό την
επιφύλαξη του ν.
3028/2002 (Α’ 153) και κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διά-
ταξης, δύναται να παραχω-
ρείται ατελώς, πέραν του
αναλογούντος και προβλε-
πομένου στην άδεια χρή-
σης κοινοχρήστου χώρου,
πρόσθετος κοινόχρηστος
χώρος για ανάπτυξη τραπε-
ζοκαθισμάτων, ο οποίος
μπορεί να εκτείνεται σε
συνεχόμενο ή μη της υφι-
στάμενης παραχώρησης
κοινόχρηστο χώρο, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερό-
μενου και υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν θίγονται δικαι-
ώματα έτερων δικαιουμέ-
νων της χρήσης αυτού. Ο
παραχωρούμενος χώρος
μπορεί να εκτείνεται μέχρι
του διπλάσιου του χώρου
της αρχικής παραχώρησης
ή να είναι ικανός για την
ανάπτυξη του ίδιου αριθμού
τραπεζοκαθισμάτων που
προβλέπονται στην ήδη
κατεχόμενη άδεια χρήσης,
και πάντως όχι τριπλάσιος
από την αρχική παραχώρη-
ση. Η αίτηση μπορεί να
υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Προκειμένου περί πλατει-
ών, στις οποίες προβάλλο-
νται καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος, η πρό-
σθετη παραχώρηση χώρου
γίνεται κατ’ εφαρμογή των
προβλεπομένων στην παρ.
5 του άρθρου 13 του
24.9/20.10.1958 β.δ..
Προκειμένου περί οδών, η
παραχώρηση χρήσης τους
λαμβάνει χώρα ύστερα από
γνώμη της αρμόδιας
Αστυνομικής Αρχής και
αφορά το τμήμα προ των
καταστημάτων ή στην προ-

βολή αυτών. Για τους λοι-
πούς κοινόχρηστους
χώρους ισχύουν αναλόγως
οι διατάξεις του άρθρου 13
του ως άνω β.δ. Δεν είναι
δυνατή η ανάπτυξη μόνι-
μων ή προσωρινών σταθε-
ρών κατασκευών, καθώς
και η εγκατάσταση ηχείων,
στο χώρο που παραχωρεί-
ται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου αυτού.
2.Υπό την επιφύλαξη της
παρ. 7 του άρθρου 13 του
24.9/20.10.1958 β.δ., για τη
χορήγηση της αδείας χρή-
σης πρόσθετου χώρου λαμ-
βάνεται υπόψη, ιδίως, η
ακώλυτη διέλευση πεζών
και οχημάτων, καθώς και η
προστασία των διαβάσεων
των ατόμων με αναπηρία
και εμποδιζόμενων ατόμων
(ΑμεΑ), βάσει των διατάξε-
ων της υπ’ αριθμ.
52907/2009 Υπουργού
Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής (Β’
2621). Σε κάθε περίπτωση,
κατά την ανάπτυξη των
τραπεζοκαθισμάτων καθώς
και οποιωνδήποτε κινητών
κατασκευών σκίασης σε
κοινόχρηστους χώρους, η
λωρίδα ελεύθερης όδευσης
πεζών τουλάχιστον ενός
μέτρου και πενήντα εκατο-
στών (1,50μ) πρέπει να
εξασφαλίζεται και κατά την
ανάπτυξη των τραπεζοκαθι-
σμάτων. Δεν επιτρέπεται ο
παραχωρημένος επιπρό-
σθετος χώρος που κατα-
λαμβάνουν τα τραπεζοκαθί-
σματα  να επικαλύπτει
τυχόν κατασκευασμένο,
σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 52907/2009
απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (Β’
2621), οδηγό όδευσης
τυφλών. Επιπλέον, λαμβά-
νεται μέριμνα για την απρό-
σκοπτη πρόσβαση και λει-
τουργία εγκαταστάσεων
των Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας. Σε καμία περί-
πτωση οι προσωρινές δια-
μορφώσεις δεν εμποδίζουν
τις εισόδους/εξόδους των
παρόδιων κτιρίων, των
χώρων στάθμευσης των
παρακείμενων χρήσεων, τις
απορροές των ομβρίων και
τη διέλευση οχημάτων έκτα-
κτης ανάγκης όπως προ-
βλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία.
3. Στις περιπτώσεις που
δεν είναι δυνατή η κατά την
παρ. 1 παραχώρηση πρό-
σθετου χώρου, με απόφα-
ση της οικείας οικονομικής
επιτροπής επέρχεται μείω-
ση των τελών χρήσης ανα-
λογικά προς την επιβαλλό-
μενη μείωση του αριθμού
των τραπεζοκαθισμάτων και
πάντως όχι άνω του πενή-
ντα τοις εκατό (50%).
4. Με απόφαση δημάρχου
είναι δυνατή η συγκρότηση
συνεργείων ελέγχου για την
τήρηση των διατάξεων της
νομοθεσίας για τη λειτουρ-
γία των ΚΥΕ, συμπεριλαμ-
βανομένου του ελέγχου για
τα μέγιστα επιτρεπόμενα
όρια ηχοστάθμης από τη
χρήση μουσικής, αποτελού-

μενα από δημοτικούς υπαλ-
λήλους και προσωπικό της
Δημοτικής Αστυνομίας, εφό-
σον λειτουργεί Υπηρεσία
Δημοτικής Αστυνομίας στον
οικείο δήμο. Ελεγκτικές
αρμοδιότητες άλλων
Υπηρεσιών και Φορέων δεν
θίγονται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου. Με
όμοια απόφαση συγκροτού-
νται συνεργεία από υπαλ-
λήλους του οικείου δήμου
για την αφαίρεση και περι-
συλλογή αντικειμένων
πάσης φύσεως επί του
αυθαιρέτως καταληφθέντος
κοινόχρηστου χώρου. Στο
προσωπικό των συνεργεί-
ων της παραγράφου αυτής
καταβάλλεται αποζημίωση
υπερωριακής απασχόλησης
και απασχόλησης κατά τη
νύχτα και κατά τις εξαιρέσι-
μες ημέρες, σύμφωνα με τα
ισχύοντα στο άρθρο 20 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Σε περίπτωση αυθαίρε-
της χρήσης πέραν των με
την παρ. 1 παραχωρηθέ-
ντων κοινόχρηστων χώρων,
επιβάλλεται με απόφαση
του δημάρχου σε βάρος του
παραβάτη πρόστιμο ίσο με
το τέλος που αναλογεί στην
παράνομη χρήση. Με μέρι-
μνα του οικείου δήμου απο-
μακρύνονται αμέσως τα
επιπλέον τραπεζοκαθίσμα-
τα ή τυχόν άλλα αντικείμε-
να. Εφόσον βεβαιωθεί δεύ-
τερη παράβαση εντός τριών
(3) μηνών, αφαιρείται η
άδεια χρήσης κοινοχρήστου
χώρου και επιβάλλεται προ-
σωρινή διακοπή λειτουρ-
γίας του καταστήματος για
τρεις (3) μήνες.
6. Κατά το διάστημα προ-
σωρινής διακοπής λειτουρ-

γίας ΚΥΕ για λόγους αναγό-
μενους σε παραβάσεις της
κείμενης νομοθεσίας, δεν
είναι δυνατή η ίδρυση και
έναρξη λειτουργίας άλλου
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στην ίδια
τοποθεσία.
7. Με απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του οικείου δήμου, η οποία
εκδίδεται κατά παρέκκλιση
του άρθρου 52 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ν.
2696/1999, Α’ 57) και του
άρθρου 225 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) και ύστε-
ρα από μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας, είναι δυνατή η
απαγόρευση κυκλοφορίας
οχημάτων σε δημοτικές
οδούς, είτε για ορισμένες
ώρες της ημέρας είτε για το
σύνολο της ημέρας, καθώς
και η προσωρινή απαγό-
ρευση στάσης και στάθμευ-
σης, υπό την προϋπόθεση
ακώλυτης διέλευσης οχημά-
των άμεσης ανάγκης και
διέλευσης/στάσης/στάθμευ-
σης οχημάτων μονίμων
κατοίκων και ΑΜΕΑ. Με
όμοια απόφαση είναι δυνα-
τή η δημιουργία προσωρι-
νών διαδρόμων κίνησης
πεζών, προσωρινών δια-
δρόμων κίνησης ποδηλάτου
και προσωρινή δημιουργία
περιοχών ήπιας κυκλοφο-
ρίας ή δρόμων ήπιας
κυκλοφορίας με μείωση του
ορίου ταχύτητας στα τριά-
ντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπι-
κές οδούς ή σε περιοχές
κατοικίας. Οι αποφάσεις της
περίπτωσης αυτής ισχύουν
μέχρι 31.12.2020.
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“Ανάσα” για χιλιάδες καταστηματάρχες και εργαζομένους“Ανάσα” για χιλιάδες καταστηματάρχες και εργαζομένους

Ανοίγουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου τα καταστήματα εστίασηςΑνοίγουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου τα καταστήματα εστίασης

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



Ξ
εκίνησαν την Δευτέρα
18/5 τα μαθήματα στο
2ο Γυμνάσιο

Φαρσάλων για τα τμήματα
Α1,Α2 και Α3, τα οποία δεν
θα χωριστούν σε
υποτμήματα, αλλά θα
παρακολουθούν όλοι οι
μαθητές το ωρολόγιο
πρόγραμμα μέχρι το τέλος
της σχολικής χρονιάς,
σύμφωνα με ανακοίνωση
του σχολείου.
Για τα υπόλοιπα τμήματα ισχύ-
ουν τα εξής:
Τα μαθήματα άρχισαν την

Δευτέρα 18/05/2020 για την
ομάδα Α των υπόλοιπων τμη-
μάτων  η οποία την επόμενη
εβδομάδα θα κάνει μαθήματα
στις ημέρες: Δευτέρα – Τετάρτη
– Παρασκευή και την μεθεπό-
μενη  Τρίτη – Πέμπτη κ.ο.κ  με
το ισχύον πρόγραμμα. 
Τα μαθήματα αρχίζουν την
Τρίτη 19/05/2020 για την
ομάδα Β  η οποία την επόμενη
θα κάνει μαθήματα στις ημέρες
: Τρίτη – Πέμπτη και την μεθε-
πόμενη  Δευτέρα – Τετάρτη –
Παρασκευή  κ.ο.κ  με το
ισχύον πρόγραμμα.

Κ
λειδώνει το

άνοιγμα των

σχολείων την Τρίτη

1η Σεπτεμβρίου.

Ήδη, το υπουργείο Παιδείας

έχει ξεκινήσει την προετοιμα-

σία του, στέλνοντας σύσταση

στους μαθητές να μην κατα-

στρέψουν τα φετινά σχολικά

βιβλία τους, διότι θα τα χρεια-

στούν στην αρχή της επόμε-

νης τάξης.

Ευρύτερα, ο προγραμματι-

σμός έχει ξεκινήσει για τις

ανάγκες σε προσωπικό και

αίθουσες.

Ειδικότερα, η υφυπουργός

Παιδείας, αρμόδια για την

πρωτοβάθμια και δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση, κ. Σοφία

Ζαχαράκη έστειλε έγγραφο

στους διευθυντές των σχολεί-

ων να ενημερώσουν τους

μαθητές των γυμνασίων και

των Α΄ και Β΄ Λυκείου, ότι

πρέπει να διατηρήσουν όλα

τα βιβλία τους για να τα αξιο-

ποιήσουν και την επόμενη

σχολική χρονιά 2020-2021. Η

ενημέρωση αφορά αρχικά

τους μαθητές γυμνασίων και

λυκείων, διότι εκείνοι έχει

προγραμματιστεί να επιστρέ-

ψουν  στις σχολικές αίθουσες

από τη Δευτέρα. Αναμένεται

να εκδοθεί ανάλογη εγκύ-

κλιος για τους μαθητές των

δημοτικών σχολείων, για τα

οποία το πιο πιθανό είναι να

μην ανοίξουν. Σε αντίθετη

περίπτωση, ο κυβερνητικός

προγραμματισμός μιλά για

επανέναρξη την 1η Ιουνίου.

Η εντολή να μην καταστρέ-

ψουν ή πετάξουν τα σχολικά

βιβλία δόθηκε, ώστε με το

άνοιγμα των σχολείων να

διδαχθεί η ύλη που θα κριθεί

απαραίτητο να γνωρίζουν οι

μαθητές για να προχωρή-

σουν την επόμενη σχολική

χρονιά. Ηδη, σύμφωνα με

πληροφορίες της «Κ», η ηγε-

σία του υπουργείου Παιδείας

έχει ζητήσει, και έχει λάβει,

εισήγηση από το Ινστιτούτο

Εκπαιδευτικής Πολιτικής

(ΙΕΠ) για τα κεφάλαια της

ύλης που πρέπει οπωσδήπο-

τε οι μαθητές να γνωρίζουν

για να προχωρήσουν στην

επόμενη τάξη χωρίς να έχουν

κενά. «Σε στενή συνεργασία

με το ΙΕΠ, θα ακολουθήσουν

λεπτομερείς οδηγίες αναφο-

ρικά με την κάλυψη της ύλης

και τη σύνδεσή της με την

ύλη της νέας σχολικής χρο-

νιάς, αναφέρει το υπουργείο

Παιδείας.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο

προχωράει στον προγραμμα-

τισμό του για το άνοιγμα των

σχολείων. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες της «Κ», δεν θεω-

ρείται ότι θα χρειαστούν

περισσότερες προσλήψεις

αναπληρωτών, οι οποίες

κατά την τρέχουσα σχολική

χρονιά ξεπέρασαν τις

30.000. Παράλληλα, θα

γίνουν διορισμοί μονίμων

εκπαιδευτικών στις δύο βαθ-

μίδες. Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες, από το ΑΣΕΠ γίνεται

προσπάθεια έως το τέλος

Μαΐου να έχουν ολοκληρωθεί

και αποσταλεί οι πίνακες της

ειδικής αγωγής. Επί της σχε-

τικής προκήρυξης (3ΕΑ)

κατετέθησαν 2.900 ενστά-

σεις, και απομένει η εκδίκαση

περίπου 250 ακόμα. Οι

ενστάσεις για λάθος αριθμό

παραβόλου έγιναν δεκτές.

Για τους διορισμούς στη γενι-

κή εκπαίδευση στόχος είναι

με την έναρξη της νέας χρο-

νιάς να είναι έτοιμοι οι προ-

σωρινοί πίνακες. Η προσπά-

θεια είναι για νωρίτερα από

την 1η Αυγούστου. Οι ενστά-

σεις στατιστικά είναι περίπου

10% των αιτήσεων. Για την

προκήρυξη έχουν γίνει

126.000 αιτήσεις.

Από την άλλη, όπως αναφέ-

ρει το υπουργείο,  προς το

παρόν, με την εκ περιτροπής

παρουσία των μαθητών στο

σχολείο, δεν έχουν προκύψει

επιπλέον ανάγκες σε αίθου-

σες ή προσωπικό. Το υπουρ-

γείο θα εφαρμόσει τις οδηγίες

του ΕΟΔΥ, όμως επικρατεί

αισιοδοξία ότι δεν θα χρεια-

στεί το κλείσιμο σχολικών

μονάδων αλλά πιο ήπια

μέτρα, ανάλογα με αυτά που

εφαρμόζονται τώρα.

Μάλιστα, μετά και την εμπει-

ρία των δύο περασμένων

μηνών, η εξ αποστάσεως

εκπαίδευση θα λειτουργεί

αρτιότερα για την περίπτωση

που οι μαθητές πρέπει να

μείνουν σπίτι.

Οπως δηλώνεται, «είμαστε

αισιόδοξοι για την πορεία της

επιδημίας στη χώρα και έτοι-

μοι για κάθε ενδεχόμενο».
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Πρώτο κουδούνι 1η ΣεπτεμβρίουΠρώτο κουδούνι 1η Σεπτεμβρίου
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Το πρόγραμμα του 2ου ΓυμνασίουΤο πρόγραμμα του 2ου Γυμνασίου



Σ
την εντυπωσιακή

πορεία της

ανάπτυξης της

αγοράς φυσικού αερίου

στο Δήμο Φαρσάλων με

δείκτη διείσδυσης που

ξεπερνά το 33% του

πληθυσμού, αναφέρθηκε

ο Γενικός Διευθυντής, κ.

Λεωνίδας Μπακούρας, σε

συνάντηση που

πραγματοποιήθηκε με τον

Δήμαρχο Φαρσάλων, κ.

Ιορδάνη (Μάκη)

Εσκίογλου, τους

αρμόδιους

Αντιδημάρχους και την

Διευθύντρια Ανάπτυξης

της Αγοράς Φυσικού

Αερίου στη Θεσσαλία, κα

Ευθυμία Καλογήρου.

Στο πλαίσιο αυτής, συζητή-

θηκε το ιδιαίτερα έντονο

ενδιαφέρον των πολιτών

για τη σύνδεση με το φυσι-

κό αέριο. Ο Γενικός

Διευθυντής ενημέρωσε τους

παρευρισκόμενους για τις

μελλοντικές επενδύσεις,

που θα ξεπεράσουν το 1εκ.

€ για την ανάπτυξη του

δικτύου, με αποτέλεσμα τον

διπλασιασμό του δείκτη

διείσδυσης φυσικού αερίου

στην περιοχή, ο οποίος θα

ξεπεράσει το 60% μέχρι το

2024. Υπογράμμισε ότι, η

επιχειρησιακή ετοιμότητα

της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και η απρό-

σκοπτη λειτουργία της σε

κάθε συγκυρία, εγγυώνται

τη τήρηση των δεσμεύσεών

της εντός των προβλεπόμε-

νων

χρονοδιαγραμμάτων.Το

επόμενο χρονικό διάστημα

αναμένεται η επέκτασή του

δικτύου στην περιοχή Αγ.

Γεωργίου, όπου θα τροφο-

δοτηθεί με φυσικό αέριο το

2Ο Δημοτικό Σχολείο.

Επισημαίνεται ότι, η ανά-

πτυξη του δικτύου με όλες

τις επεκτάσεις του, αξιολο-

γείται σύμφωνα με το εγκε-

κριμένο Πρόγραμμα

Ανάπτυξης και τις αιτήσεις

των υποψήφιων καταναλω-

τών.

Από την πλευρά του ο

Δήμαρχος, κ. Εσκίογλου

εξήρε την άριστη συνεργα-

σία μεταξύ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

και της δημοτικής αρχής και

δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποι-

ημένος για τη διείσδυση του

φυσικού αερίου. Η διεύρυν-

ση της χρήσης του, δίνει

ώθηση ανάπτυξης στην

τοπική κοινωνία συμβάλλο-

ντας στην ευημερία του

τόπου και στη βελτίωση

των περιβαλλοντικών συν-

θηκών. Τόσο ο Δήμαρχος

όσο και οι αρμόδιοι

Αντιδήμαρχοι, εξέφρασαν

την αμέριστη υποστήριξη

της τοπικής αρχής στην

υλοποίηση του επενδυτικού

προγράμματος της

Εταιρείας.
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ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Ισχυρή παρουσία και ραγδαία ανάπτυξη του ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Ισχυρή παρουσία και ραγδαία ανάπτυξη του 

φυσικού αερίου στον Δήμο Φαρσάλωνφυσικού αερίου στον Δήμο Φαρσάλων

Να μην “σπάσει” κανένας “κρίκος” απόΝα μην “σπάσει” κανένας “κρίκος” από

την “αλυσίδα” της αγοράς των Φαρσάλωντην “αλυσίδα” της αγοράς των Φαρσάλων

Κ
αλά και “χρυσά”

όλα τα μέτρα που

ανακοινώνονται

καθημερινά από

Κυβέρνηση, Δήμους,

Επιμελητήρια και

Εμπορικούς Συλλόγους

που όλοι μαζί ο καθένας

από το μετερίζι του και με

τις δικές του δυνάμεις

προσπαθεί να βοηθήσει

τους επιχειρηματίες, τους

καταστηματάρχες, τους

υπαλλήλους και όλους

τους ελεύθερους

επαγγελματίες, τους

αγρότες και όλους τους

κλάδους που επλήγησαν

από την πανδημία.

Η πραγματική ισχύ όμως

αν μιλήσουμε για τα κατα-
στήματα και τις επιχειρήσεις
είναι οι καταναλωτές, το
κοινό δηλαδή, ο ένας επι-
χειρηματίας που στήριζε
τον διπλανό του και η μια
επιχείρηση που βοηθούσε
την άλλη “αλυσιδωτά”.
Όσο αφορά την Επαρχία
Φαρσάλων οι προβλέψεις
είναι πιο αισιόδοξες καθώς
είναι μια παραδοσιακά
αγροτική Επαρχία που στη-
ρίζεται κατά βάση στους
αγρότες οι οποίοι “κινούν
και το περισσότερο χρήμα”.
Η αγορά των Φαρσάλων
στην πρώτη μεγάλη άρση
των μέτρων και στο άνοιγ-
μα των περισσότερων
καταστημάτων δεν φάνηκε
να πήρε την μεγάλη “ένεση”
τόνωσης που τόσο περίμε-
ναν καταστηματάρχες και
υπάλληλοι.
Ίσως βέβαια η εικόνα να

αλλάξει άμεσα και με την
παραμονή φοιτητών αλλά
και ανθρώπων που έχουν
επιστρέψει στα Φάρσαλα το
φετινό καλοκαίρι να ανατρέ-
ψει την εικόνα που υπήρχε
στην Επαρχία.
Διότι η πικρή αλήθεια είναι
πολλά μαγαζιά στην πόλη
στέκονται με μεγάλες
δυσκολίες όρθια και αυτή η
νέα κατάσταση με την παν-
δημία τους φέρνει ακόμη
έναν μεγάλο βραχνά.
Άλυτο ή όχι; Η ιστορία θα
δείξει.
Ο κάθε Φαρσαλινός και η
κάθε Φαρσαλινή όμως
πλέον θα πρέπει να στηρί-
ξει έμπρακτα τα καταστήμα-
τα της Επαρχίας όπως και
η κάθε μια επιχείρηση την
διπλανή της έτσι ώστε να
μην “σπάσει κανένας κρίκος
από την αλυσίδα”…



Ο
Σύλλογος

Μαραθωνοδρόμω

ν Νομού Λάρισας,

παρέδωσε την Πέμπτη 14

Μαΐου 2020, ειδικές

επαναχρησιμοποιούμενες

μάσκες, στον

Ιεραποστολικό Σύλλογο

Φαρσάλων ‘Παναγία η

Ελεούσα Φαρσάλων’

καθώς επίσης και στα

μέλη και φίλους του

Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων

Νομού Λάρισας – Farsala

Running Team.

Ο Σύλλογος

Μαραθωνοδρόμων Νομού

Λάρισας λαμβάνοντας

υπόψη τις ειδικές συνθήκες

που επικρατούν στη χώρα

και παγκοσμίως λόγω του

COVID19, καθώς επίσης

και τις αυξημένες ανάγκες

των συμπολιτών μας, απο-

φάσισε να προχωρήσει σε

αυτή την κίνηση αλληλεγ-

γύης δωρίζοντας επαναχρη-

σιμοποιούμενες μάσκες

στον Ιεραποστολικό

Σύλλογο Φαρσάλων

‘Παναγία η Ελεούσα

Φαρσάλων’ καθώς επίσης

και στα μέλη και φίλους του

Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων Νομού

Λάρισας – Farsala Running

Team.

Τις επαναχρησιμοποιούμε-

νες μάσκες παρέλαβε η

πρόεδρος του

Ιεραποστολικού Συλλόγου

Φαρσάλων ‘Παναγία η

Ελεούσα Φαρσάλων’

Στέλλα Τσαλούκη, η οποία

ευχαρίστησε του Σύλλογο

Μαραθωνοδρόμων Νομού

Λάρισας για την ευγενική

τους χορηγία. Για τους

Φαρσαλινούς δρομείς

παραβρέθηκαν και παρέλα-

βαν τις επαναχρησιμοποι-

ούμενες μάσκες για λογα-

ριασμό όλων των

Φαρσαλινών δρομέων οι

Αγγελόπουλος Νίκος,

Γεροδήμου Όλγα, Ευθυμίου

Πανωραία, Θανόπουλος

Χρήστος και Καψιώχας

Άγγελος.

Για το Σύλλογο

Μαραθωνοδρόμων Νομού

Λάρισας παραβρέθηκαν οι

Γούλας Απόστολος και

Γκέτσιος Κώστας.

Στο πλαίσιο της συνάντη-

σης οι δρομείς του Νομού

Λάρισας είχαν την ευκαιρία

να συζητήσουν για τις εξελί-

ξεις στο δρομικό κίνημα και

την επιρροή του COVID19

και στις αθλητικές διοργα-

νώσεις της χώρας μας.

Ο Σύλλογος

Μαραθωνοδρόμων αποτε-

λεί ζωντανό κύτταρο της

τοπικής κοινωνίας του

Νομού Λάρισας και θα

συνεχίσει να προσφέρει

μέσα από τις δράσεις του.
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ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr

Μοίρασε μάσκες ο Σύλλογος Μαραθωνοδρομων Ν. Λάρισας στονΜοίρασε μάσκες ο Σύλλογος Μαραθωνοδρομων Ν. Λάρισας στον

Ιεραποστολικό Σύλλογο Φαρσάλων και στο Ιεραποστολικό Σύλλογο Φαρσάλων και στο Running Team FarsalaRunning Team Farsala

Εορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών/τριων στο Κ.Υ. ΦαρσάλωνΕορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών/τριων στο Κ.Υ. Φαρσάλων

Μ
ε όλα τα

απαραίτητα

μέτρα και τις

αποστάσεις εορτάστηκε

λιτά στο ΚΥ Φαρσάλων η

παγκόσμια ημέρα

νοσηλευτή και

νοσηλεύτριας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Δ.Σ. του Σωματείου

αναφορικά με την

Παγκόσμια Ημέρα

“Τo Δ.Σ του σωματείου μας

με την ευκαιρία του εορτα-

σμού της  παγκόσμια ημέρα

Νοσηλευτή/τριας που γίνε-

ται μέσα σε πρωτόγνωρες

συνθήκες θέλει να τιμήσει

πρωτίστως  το Νοσηλευτικό

κλάδο  και γενικότερα όλους

τους υγειονομικούς πού

βρέθηκαν στην πρώτη

γραμμή και έδωσαν αγόγ-

γυστα τη μάχης  την για την

αντιμετώπιση της πανδη-

μίας . 

Χρειάστηκε η εκδήλωση της

πανδημίας για να ξανασυ-

στηθούμε για να φανούν οι

διαχρονικοί υποστηρικτές

του Δημόσιου Εθνικού

Συστήματος Υγείας και

αυτοί που << όψιμα >>

ανακάλυψαν τον αναντικα-

τάστατο ρόλο που έχει το

ΕΣΥ καθώς και το προσω-

πικό που υπηρετεί σε αυτό

. Το νοσηλευτικό προσωπι-

κό όλο αυτό το διάστημα

κάτω απο αντίξοες συνθή-

κες απέδειξε τι σημαίνει

Ευθύνη προσηλωμένο στο

καθήκον το ενδιέφερε  μόνο

να προσφέρει στην  ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑ και οχι στην επικοι-

νωνία . 

Πιστεύουμε λοιπόν πως

αναγνωρίζεται απ όλους η

αναγκαιότητα ένταξης του

Νοσηλευτικού προσωπικού

στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Επαγγέλματα η κυβέρνηση

νομοθετώντας πρέπει να το

κάνει πράξη Εδώ και Τώρα

. Ζητάμε την αύξηση και

επέκταση του ανθυγιεινού

επιδόματος .

Ζητάμε την απρόσκοπτη

ροή των μέσων ατομικής

προστασίας , συνεχή  προ-

μήθεια υλικών για να μην

παρατηρούνται ελλείψεις

που δυσχεραίνουν το έργο

του προσωπικού .

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

Δωρεάν Δημόσια Υγεία

για Ολους

Ανάπτυξη της Δημόσιας

ΠΦΥ και των Κέντρων

Υγείας

Ενταξη του Νοσηλευτικού

Προσωπικού στα ΒΑΕ 

Αύξηση του ωρομισθίου

για νυχτερινά – Κυριακές

– Αργίες 

ΣυνεχίΖουμε όλοι μαζί τον

αγώνα

Η φωνή σας θα ακουστεί

Δυνατά και μέσα από τις

Μάσκες σας. 



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη

γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην

οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέφωνo:

6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα

επί της οδού Βόλου.

Πλήρως Επιπλωμένη.

Τιμή Προσιτή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6976886563

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό

Λαμίας.

Τηλ Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον

1ο όροφο στην Οδό Βενιζέλου

90, αποτελούμενο από 2 υπνο-

δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-

νιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου

από κριθάρι.

Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30 κιλά

μέσο όρο το κάθε δέμα).

Τηλ Επικοινωνίας: 6937159058 -

Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

δυάρι με αυτόνομη θέρμανση,

χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-

νούργιο επί της οδού  Υπερείδου

8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-

νίας : 6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ ανακαινισμένο στην Οδό

Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας: 6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό ισόγειο

κατάστημα 57τμ, ιδιαίτερης προ-

βολής, 25ης Μαρτίου & Ανθίμου

Γαζή 1, Φάρσαλα (Πλατεία

Λαού).

Πληροφορίες: 6944323505,

6945875344

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ισόγεια

υπερυψωμένη 150 τμ, σε μεγάλο

οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Μόνο Σοβαρές Προτάσεις.

Τιμή συζητησίμη. 

Τηλ Επικοινωνίας: 6938848454

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για

σπόρο. Great nortern ποικιλία

Τηλ Επικοινωνίας: 6972894826

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800

τ.μ. περιφραγμένο με αποθήκη η

οποία ηλεκτροδοτείται στην οδό

Ανωχωρίου 49 στα Φάρσαλα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6971955687

και 6977070987

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψεκαστικό Mercedes

Unimog 1 τόνου - Μοντέλο-83

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6908453489 και 6945233073

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90

τ.μ. επί της Οδού Υπερίδου 10

στα Φάρσαλα, με αυτόνομη θέρ-

μανση.

Πληροφορίες στο τηλέφω-

νο:6945747057

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2αρι,

2ου ορόφου επί της Οδού Βόλου

9 στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τ.μ.

(δυάρι) με αυτόνομη κεντρική

θέρμανση, πάρκινγκ, αποθήκη

εντός οικοπέδου 261 τ.μ., επί της

οδού πάροδος Γεωργίου

Καραισκάκη 44 στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6907637654 & 2410623873

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο

διαμέρισμα 70 τμ, χωρίς κοινό-

χρηστα. Περιλαμβάνεται κρεβα-

τοκάμαρα, σαλόνι και μπάνιο.

Αυτόνομη Θέρμανση.

Πληροφορίες: 24910 -

22263/22335 και 6932237600

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ενημερώνω τους

αγαπητούς μου φίλους και

φίλους των φίλων μου ότι ανα-

λαμβάνω παντός τύπου εργασία

για τον καθαρισμό οικοπέδων,

κήπων και ότι έχει σχέση με το

κόψιμο αγριόχορτων.

Εγγυημένη δουλειά και λογικές

τιμές με σύγχρονα μηχανήματα.

Σας ευχαριστώ και περιμένω την

ανταπόκριση σας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 κ. Δημήτρης

Ντάφος.
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19/5:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

20/5:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

21/5:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

22/5:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

23/5:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

24/5:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

25/5:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

Επανήλθε το ωράριο των Φαρμακείων στα Φάρσαλα

Tο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων έχει επανέλθει,

μετά την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο

Λάρισας τα φαρμακεία θα λειτουργούν καθημερινά από

τις 8.00-14.00, ενώ τις ημέρες που είναι ανοιχτή η αγορά

στα Φάρσαλα δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το

ωράριο διαμορφώνεται από τις 17.30-21.00.

Αγαπητά παιδιά και γονείς,
είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας ανακοινώσου-
με ότι το φροντιστήριό
μας, το 
ΠΡΟΤΥΠΟ, από τη Δευτέρα
18/5/2020 ανοίγει ξανά για
τους μαθητές όλων των
τάξεων, όπως ορίζεται από
την σχετική υπουργική
απόφαση.
Συστήνουμε στους μαθη-
τές:
1) να τηρούν τους κανόνες
υγιεινής και τις αποστάσεις
ασφαλείας, όπως ορίζονται
από τον ΕΟΔΥ
2) να είναι προαιρετικά εφο-

διασμένοι με την προσωπική
τους μάσκα και γάντια μιας
χρήσεως
3) να μην συνωστίζονται
στον προθάλαμο
4) να μην ανταλλάσσουν
αντικείμενα
Όλοι οι χώροι του φροντιστη-
ρίου θα είναι εφοδιασμένοι
με αντισηπτικό, χαρτομάντη-
λα και τα κοινόχρηστα υλικά
θα απολυμαίνονται διαρκώς.
Ευχόμαστε σε όλους καλή
επάνοδο, δύναμη και επιτυ-
χία στα παιδιά που δίνουν
εξετάσεις.
Με τιμή,
Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ  

Ο Ιεραποστολικός
Σύλλογος “Παναγία η
Ελεούσα” ευχαριστεί
θερμά τον Σύλλογο
Μαραθωνοδρόμων
Λάρισας για την προσφο-
ρά 150 επαναχρησιμοποι-
ούμενων μασκών.
Η εξόρμηση τους στα
Φάρσαλα αυτή την φορά δεν
ήταν για την εκγύμναση του

σώματος αλλά για την εξα-
σφάλιση της υγείας και της
ασφάλειας των πολιτών.
Ευχαριστούμε για την πράξη
αυτή που δεχθήκαμε με
ευγνωμοσύνη.
Ευχόμαστε να συνεχίσουν το
θεάρεστο αυτό έργο που επι-
τελούν για την υγεία του
σώματος και της ψυχής.

Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ:Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ:

Επιστροφή στις αίθουσεςΕπιστροφή στις αίθουσες

Ευχαριστήριο απο τονΕυχαριστήριο απο τον

Ιεραποστολικό ΣύλλογοΙεραποστολικό Σύλλογο



Τ
ο χρονοδιάγραμμα
πληρωμών του
ΕΛΓΑ για το νομό

Λάρισας, αλλά και τα
σχέδια της διοίκησης για
τον εκσυγχρονισμό του
Οργανισμού,
παρουσίασαν στον αν.
Γραμματέα της ΝΔ,
βουλευτή Ν. Λάρισας, κ.
Χρήστο Κέλλα, ο
Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ.
Αντρ. Λυκουρέντζος και ο
Αντιπρόεδρος κ. Νικ.
Δούκας, σε συζήτηση εφ
όλης  της ύλης, στα
γραφεία του Οργανισμού,
στην Αθήνα.
Όπως ήταν φυσικό, ο
Λαρισαίος πολιτικός προέ-
ταξε τις εκκρεμότητες του
νομού, λαμβάνοντας την
ενημέρωση από τους διοι-
κούντες τον Οργανισμό
πως  “το χρονοδιάγραμμα
προβλέπει όλες οι εκκρεμό-
τητες να έχουν πληρωθεί
μέχρι τον Ιούνιο, ενώ στις
αμέσως επόμενες πληρω-

μές του Μαΐου θα αποζη-
μιωθούν οι παραγωγοί για
το χαλάζι του Ιουνίου του
19 στα καπνά της
Ολυμπιάδας Ελασσόνας,
σε βαμβάκι και τομάτα σε
Άγιο Γεώργιο, Κατωχώρι,
Σταυρό Φαρσάλων και σε
αμπέλια και δένδρα της
επαρχίας Τυρνάβου”.

Ο Χρ. Κέλλας έθεσε στη
διοίκηση του ΕΛΓΑ τα
εκκρεμή ζητήματα με τους
αμυγδαλοπαραγωγούς των
Τεμπών, οι οποίοι αποζη-
μιώθηκαν μέσω de minimis,
ζητώντας επιπλέον ενίσχυ-
ση από τα ΚΟΕ (ΠΣΕΑ),
όπως και επίσπευση των
διαδικασιών για αποζημίω-
ση από τα ΠΣΕΑ για τις
ζημιές, που σημειώθηκαν
το 2017 στα αμύγδαλα των
Τεμπών και της
Ελασσόνας.
Στο διεκδικητικό πλαίσιο
του κ. Κέλλα υπήρχε ανα-
φορά στα αχλάδια και τα

κεράσια που επλήγησαν
κατά το στάδιο της καρπό-
δεσης από τις χαμηλές θερ-
μοκρασίες (παγετό) του
Μαρτίου, αλλά ο ισχύον
Κανονισμός δυσχεραίνει
την καταβολή αποζημιώσε-
ων, όπως κι άλλα ζητήματα
που προέκυψαν πρόσφατα
από την πανδημία του
κορωνοιού στην πρωτογενή
παραγωγή.
Αντιχαλαζική προστασία
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο
κ. Κέλλας άκουσε από τον
κ. Λυκουρέντζο ότι “ο ΕΛΓΑ
ενέκρινε 422 αιτήσεις στήρι-
ξης για αντιχαλαζικά-αντι-
παγετικά, εκ των οποίων οι
10 στο νομό Λάρισας, μέσω
του καθεστώτος ενισχύσε-
ων «Επενδύσεις ενεργητι-
κής προστασίας στις γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις» που
στόχο έχει να στηρίξει την
ανταγωνιστικότητα των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
από τον παγετό, το χαλάζι
και τη βροχή μέσω της
παροχής ενίσχυσης”.
Τέλος, ο βουλευτής της ΝΔ
ενημερώθηκε για τη ψηφια-
κή αναμόρφωση του
Οργανισμού, ώστε να
παρέχει τις πλέον σύγχρο-
νες και βέλτιστες υπηρεσίες
στον αγρότη.
Χρ. Κέλλας
Στη δήλωσή του ο κ.
Κέλλας αφού ευχαρίστησε
τον Πρόεδρο κ.
Λυκουρέντζο και τον
Αντιπρόεδρο κ. Δούκα για
την αναλυτική ενημέρωση,
αλλά και την άψογη συνερ-
γασία, αναφέρθηκε στην
κυβερνητική προσπάθεια
με στόχο τη ριζική αναμόρ-
φωση του ΕΛΓΑ.
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση
ενημερώθηκα για την
άμεση δημιουργία νέας
ψηφιακής πλατφόρμας,
ώστε να καταγράφεται η
ζημιά στο χωράφι, με τον
εκτιμητή να κάνει όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες
προκειμένου ο χρόνος εκτί-
μησης της ζημιάς και από-
δοσης της αποζημίωσης να
μειωθεί, ζήτημα, που απα-
σχολεί έντονα τους παρα-
γωγούς.
Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλι-
ξη – από τη σημερινή διοί-
κηση – μια προσπάθεια
νοικοκυρέματος των οικονο-
μικών του Οργανισμού,
ώστε να μπορεί να πληρώ-
νει στην ώρα του και δίκαια.
Έχω εμπιστοσύνη στην
ηγεσία του Υπ.ΑΑΤ και τη
Διοίκηση του ΕΛΓΑ, που
εργάζονται για  την αναμόρ-
φωση του αναχρονιστικού
Κανονισμού του
Οργανισμού, ώστε ο αγρό-
της να αποκτήσει έναν αξιό-
πιστο σύμμαχο στο τομέα
της ασφάλισης της παρα-
γωγής του» δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο Λαρισαίος
πολιτικός.

15
Τρίτη 19 Μαΐου

Αγροτικά Νέα

Α
παλλάσσονται από

την υποχρέωση

καταβολής

ασφαλιστικών εισφορών

υπέρ ΕΦΚΑ – Αγροτών οι

συνταξιούχοι άλλων πρ.

Ταμείων πλην ΟΓΑ οι

οποίοι έχουν ετήσιο

εισόδημα από αγροτική

εκμετάλλευση ή και

αγροτική επιδότηση έως

10.000 ευρώ.

Ο υπουργός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων,

Γιάννης Βρούτσης, προα-

νήγγειλε την νομοθετική

ρύθμιση από το βήμα της

Βουλής, απαντώντας σε

σχετική ερώτηση της βου-

λευτή του ΜέΡΑ25, Σοφίας

Σακοράφα.

Η νέα διάταξη έρχεται να

εναρμονίσει το καθεστώς

απόδοσης εισφορών με το

καθεστώς περικοπής της

σύνταξης κατά 30% και να

διορθώσει επί τη ουσίας μια

παράλειψη του νόμου. Ο

νόμος προέβλεπε πως οι

συνταξιούχοι άλλων φορέ-

ων (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ)

και του Δημοσίου εξαιρού-

νται από τον κόφτη της

σύνταξης 30% εφόσον

δηλώνουν αγροτικό εισόδη-

μα (αγρότες, μελισσοκόμοι,

κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι,

αλιείς) που δεν υπερβαίνει

τις 10.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο

νόμος προέβλεπε πως οι

συνταξιούχοι πρώην

Φορέων κύριας ασφάλισης

(π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) ή

του Δημοσίου που είχαν

αναλάβει ή αναλαμβάνουν

δραστηριότητα υπαγόμενη

στον πρ. ΟΓΑ καταβάλλουν

κανονικά τις νέες αγροτικές

εισφορές που προβλέφθη-

καν, χωρίς πλαφόν εισοδή-

ματος. Δημιουργούνταν

δηλαδή υποχρέωση κατα-

βολής εισφοράς 121 ευρώ

από το πρώτο ευρώ αγροτι-

κού εισοδήματος  ή και

αγροτικής επιδότησης (για

τους παλαιούς από

1/3/2021).

Ο κ. Βρούτσης αναγνώρισε

πως υπήρχε παράλειψη

νόμου, που έθετε ασφαλι-

στικές εισφορές από μηδε-

νικό εισόδημα. Γι αυτό και

προανήγγειλε πως θα φέρει

διάταξη με νομοτεχνική βελ-

τίωση θεσπίζοντας πλαφόν

10.000 ευρώ και για την

αναγκαιότητα καταβολής

εισφορών. Σύμφωνα με τον

κ. Βρούτση, η νομοθετική

πρωτοβουλία θα αναπτυ-

χθεί εντός Μαίου και με την

οποία θα αλλάξει το όριο

«και από το «μηδέν» ευρώ,

θα πάμε στο ποσό των

10.000 ευρώ».

Με την νέα διάταξη θεσπί-

ζεται ένα εύλογο όριο

απαλλαγής των συνταξιού-

χων που ασκούν δραστη-

ριότητα υπακτέα στην

ασφάλιση του πρ. ΟΓΑ από

την υποχρέωση καταβολής

εισφορών προκειμένου να

αποφευχθεί η «δυσανάλογη

επιβάρυνση και να στηρι-

χθεί η αγροτική δραστηριό-

τητα» όπως αναφέρεται.

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο

καθεστώς διαμορφώνεται

ως εξής:

Οι συνταξιούχοι αγρότες

που ασφαλίζονταν στον

πρώην ΟΓΑ μπορούν να

συνεχίζουν να δουλεύουν

ως αγρότες και μετά την

συνταξιοδότησή τους (απα-

σχόληση υπακτέα στην

ασφάλιση του πρ. ΟΓΑ)

χωρίς καμία περικοπή στην

σύνταξη.

Οι συνταξιούχοι άλλων

Ταμείων που εργάζονταν

και ασφαλίζονταν ως

μισθωτοί του ιδιωτικού

τομέα (ΙΚΑ), ως Δημόσιοι

Υπάλληλοι (Δημόσιο), ελεύ-

θεροι επαγγελματίες –

αυτοαπασχολούμενοι

(ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ) μπορούν

να έχουν αγροτικό εισόδη-

μα έως 10.000 ευρώ το

χρόνο χωρίς να έχουν περι-

κοπή στην σύνταξή τους.

Οι συνταξιούχοι άλλων

Ταμείων που εργάζονταν

και ασφαλίζονταν ως

μισθωτοί του ιδιωτικού

τομέα (ΙΚΑ), ως Δημόσιοι

Υπάλληλοι (Δημόσιο), ελεύ-

θεροι επαγγελματίες –

αυτοαπασχολούμενοι

(ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ) δεν κατα-

βάλλουν εισφορές υπέρ

ΕΦΚΑ – Αγροτών για το

αγροτικό εισόδημα που

δηλώνουν εφόσον αυτό δεν

υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ

(με το σημερινό καθεστώς

έπρεπε να καταβάλλουν

εισφορές 121 ευρώ το μήνα

από το πρώτο ευρώ αγροτι-

κού εισοδήματος).

Το 2022 ο «κόφτης» για

τους παλαιούς

Η ίδια νομοθετική διάταξη

αναμένεται να δίνει ένα

ακόμη χρόνο περιθώριο

στους παλαιούς εργαζόμε-

νους – συνταξιούχους,

μεταθέτοντας την εφαρμογή

του οριζόντιου κόφτη 30%

στον Μάρτιο του 2022 ένα-

ντι τον Μάρτιο του 2021. Η

εν λόγω διάταξη αφορά

συνταξιούχους που είχαν

συνταξιοδοτηθεί και εργάζο-

νταν ήδη πριν την ψήφιση

του νόμου Κατρούγκαλου

(πριν τον Μάιο του 2016)

και γι αυτό είχαν εξαιρεθεί

από τον κόφτη του 60%. Γι

αυτούς ισχύει ακόμη και

σήμερα το παλαιότερο –

προ νόμου Κατρούγκαλου

– καθεστώς – το οποίο δια-

χωρίζει τα «πέναλτι» στους

συνταξιούχους ανάλογα με

την απασχόλησή τους σε

δυο κατηγορίες:

Όσοι εργάζονται ως μισθω-

τοί χάνουν το 70% του

ποσού που υπερβαίνει τα

30 ημερομίσθια ανειδίκευ-

του εργάτη. Όποιος έχει

σύνταξη έως 871 ευρώ δεν

χάνει τίποτα. Όσοι έχουν

υψηλότερη σύνταξη χάνουν

το 70% του ποσού που

υπερβαίνει τα 871. Η επι-

κουρική καταβάλλεται ολό-

κληρη. (Όσοι είναι κάτω

των 55 ετών χάνουν εντε-

λώς την σύνταξη).

Όσοι εργάζονται ως ελεύθε-

ροι επαγγελματίες χάνουν

εντελώς το ποσό που

υπερβαίνει τα 60 ημερομί-

σθια.

Όσοι είναι κάτω των 55

χάνουν εντελώς την σύντα-

ξη. Όσοι είναι πάνω από 55

και λαμβάνουν σύνταξη έως

1.742 ευρώ δεν χάνουν

τίποτα.

Οι συνταξιούχοι της κατηγο-

ρίας αυτής κινδύνευαν με

απώλειες 30% στην σύντα-

ξή τους ανεξαρτήτως ύψους

ποσού. Ειδικοί της κοινωνι-

κής ασφάλισης υπολογίζουν

πως στην κατηγορία αυτοί

ανήκουν πάνω από 80.000

παλαιοί συνταξιούχοι,

κυρίως γιατροί αλλά και

αρκετοί συνταξιούχοι ΙΚΑ

που συνέχισαν εργαζόμενοι

στην ασφάλιση του πρ.

ΟΑΕΕ όπως και αρκετοί

συνταξιούχοι από διάφορα

Ταμεία που συνέχισαν

εργαζόμενοι ως μισθωτοί.

Χωρίς εισφορές το αγροτικόΧωρίς εισφορές το αγροτικό

εισόδημα έως 10.000 εισόδημα έως 10.000 ευρώευρώ γιαγια

τους συνταξιούχουςτους συνταξιούχους

Συνάντηση Κέλλα με τηΣυνάντηση Κέλλα με τη

διοίκηση του ΕΛΓΑ: Μάιο –διοίκηση του ΕΛΓΑ: Μάιο –

Ιούνιο πληρωμές στουςΙούνιο πληρωμές στους

παραγωγούς του νομούπαραγωγούς του νομού



Τ
ηρώντας τα μέτρα

ασφαλείας, μετά

από δυο μήνες οι

εκκλησίες της Επαρχίας

Φαρσάλων άνοιξαν ξανά

τις πύλες τους και πολλοί

πιστοί έσπευσαν από

νωρίς το πρωί της

Κυριακής για να

παρακολουθήσουν τη

Θεία Λειτουργία, η οποία

πλέον δε γίνεται

κεκλεισμένων των θυρών,

αλλά με αυστηρά μέτρα

προστασίας για την

αποτροπή της εξάπλωσης

του κορωνοϊού.

Τα καθίσματα στο εσωτερι-

κό των ναών ήταν λιγοστά

και χωροθετημένα σύμφω-

να με τα όσα ορίζονται σε

σχετική εγκύκλιο, ενώ σπά-

νια και εντελώς νέα ήταν η

εικόνα με πλήθος πιστών

στα προαύλια των εκκλη-

σιών, απ’ όπου παρακολού-

θησαν την ακολουθία, η

οποία ακουγόταν και από

τα μεγάφωνα.

Τα απολυμαντικά, οι μάσκες

και οι αποστάσεις να απο-

τελούν μια νέα “προσωρινή”

πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την Κοινή

Υπουργική Απόφαση των

υπουργείων Υγείας και

Παιδείας και

Θρησκευμάτων, ο μέγιστος

επιτρεπόμενος αριθμός

ατόμων σε κάθε χώρο

λατρείας καθορίζεται από

την αναλογία ένα άτομο

ανά 10 τ.μ. και πρέπει να

διατηρούν απόσταση 1,5

μέτρου μεταξύ τους.

Για τους χώρους λατρείας

που είναι άνω των 500 τ.μ.,

ο μέγιστος αριθμός είναι 50.
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